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สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง เสริมสร�างความรู�สู�ภัยนํ้ามันทอดซํ้า รู�ทันโฆษณาผลิตภัณฑ(สุขภาพท่ีกล,าวอ�างเกินจริง 

 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เสริมสร�างความรู�สู�ภัยนํ้ามันทอดซ้ํา รู�ทันโฆษณาผลิตภัณฑ'
สุขภาพท่ีกล,าวอ�างเกินจริง ในวันท่ี ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปรินซ' พาเลซ มหานาค 
กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค'เพ่ือให�คณะทํางานภาคประชาชน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
เครือข,ายของคณะทํางานภาคประชาชน มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับภัยอันตรายของนํ้ามันทอดซ้ํา 
และลักษณะของการโฆษณาผลิตภัณฑ'สุขภาพท่ีกล,าวอ�างเกินจริง เพ่ือรณรงค'เผยแพร,ความรู�ให�
ผู�บริโภครู�จักเลือกซื้อนํ้ามันสําหรับประกอบอาหาร และเลือกบริโภคอาหารทอดอย,างเหมาะสม เพ่ือ
ลดความเส่ียงจากการได�รับอันตรายจากนํ้ามันทอดซ้ํา รู�จักลักษณะหรือข�อสังเกตของโฆษณา
ผลิตภัณฑ'สุขภาพท่ีกล,าวอ�างเกินจริงเพ่ือไม,หลงเช่ือ การอบรมสรุปผลเป<น ๓ ส,วน ดังน้ี 

ส,วนที่ ๑ ผู�เข�าร,วมอบรม 
 ผู�เข�าร,วมอบรม ประกอบด�วย คณะทํางานภาคประชาชน ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ซึ่งประกอบด�วย ผู�ประกอบการ องค'กรภาคประชาชน องค'กรวิชาชีพ ส่ือมวลชน ภาควิชาการ/
การศึกษา และหน,วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง และเครือข,ายของคณะทํางานภาคประชาชน จํานวน 
๑๒๗ คน แยกเป<น 

- คณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๒๔ คน 
- เครือข,ายคณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๖๔ คน จาก สหพันธ' วิทยุชุมชน       

สมาคมโฆษณาแห,งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห,งประเทศไทย เครือข,ายวิสาหกิจ
ชุมชนท่ี ๘ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปFจจุบัน สมาคมผู�ผลิตเคร่ืองสําอางไทย 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุข
และส่ิงแวดล�อมเทศบาลนครพิษณุโลก ชุมชนชาญเวชกิจ จ.พิษณุโลก ชุมชนราเมศวร    
จ.พิษณุโลก ชมรมสาธารณสุขแห,งประเทศไทย เขตท่ี ๑ สภาเภสัชกรรม สมาคมนักวิทยุ
และโทรทัศน'แห,งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ'  คณะสาธารณสุขศาสตร' 
มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะนิเทศศาสตร' มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ภาควิชาวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร' โรงเรียนสตรีนนทบุรี สํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ' แผนงานพัฒนาวิชาการกลไกคุ�มครองผู�บริโภคด�าน
สุขภาพ และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีแห,งชาติ  

- บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๑๔ คน 
- ส่ือมวลชน จํานวน ๒๕ คน 
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ส,วนที ่๒ เน้ือหาการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการใช�รูปแบบการเสวนา โดยมีเน้ือหาหลัก ๒ เร่ือง ประกอบด�วย  

   ๒.๑ การเสวนา เร่ือง โฆษณาผลิตภัณฑ(สุขภาพที่กล,าวอ�างเกินจริง โดย 
ภก.ภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรชํานาญการ 
 กลุ,มงานคุ�มครองผู�บริโภค  
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
นายนิรัตน' เตียสุวรรณ ผู�เช่ียวชาญด�านพัฒนาระบบการคุ�มครองผู�บริโภค 
       ผลิตภัณฑ'ด�านสาธารณสุข 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ดร.นิพนธ' นาคสมภพ นายกสมาคม 
 สมาคมโทรทัศน'ดาวเทียม (ประเทศไทย) 
นายตรี บุญเจือ หัวหน�าทีมคุ�มครองสิทธิผู�บริโภค 
 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
 กิจการโทรทัศน' และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ  

ผู�ดําเนินการเสวนา คือ ภก.วีระชัย นลวชัย ผู�อํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผู�บริโภค 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สรุปสาระสําคัญ ได�ดังน้ี 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ'สุขภาพท่ีโฆษณากล,าวอ�างเกินจริง คือ กระทบต,อ
สุขภาพ เช,น ผู�ปKวยโรคหัวใจเกิดอาการหัวใจเต�นช�าผิดปกติจากการบริโภคนํ้าผลไม�เพ่ือสุขภาพ 
เน่ืองจากนํ้าผลไม�ดังกล,าวมีปริมาณโพแทสเซียมสูง นอกจากน้ียังเกิดผลกระทบต,อเศรษฐกิจของ
ผู�บริโภค เพราะต�องเสียค,าใช�จ,ายในการรักษาพยาบาล พบว,าข�อมูลโฆษณาท่ีทําให�ผู�บริโภค
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ'สุขภาพท่ีโฆษณากล,าวอ�างเกินจริง คือ มักกล,าวอ�างว,า “ได�รับการรับรอง
มาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” หรือ “หากการโฆษณาน้ันไม,เป<นจริง      
ไม,ถูกต�อง หน,วยงานท่ีรับผิดชอบต�องดําเนินการตามกฎหมายแล�ว” โดยสาเหตุหลักท่ีทําให�
ผู�บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ'สุขภาพท่ีโฆษณากล,าวอ�างเกินจริง คือ อยากลอง และหวังว,า
ผลิตภัณฑ'ดังกล,าวจะเป<นทางเลือกโดยเฉพาะผู�ท่ีปKวยด�วยโรคเร้ือรังรักษาไม,หาย ซึ่งปรากฏการณ'น้ี
สะท�อนถึงอิทธิพลของส่ือ รูปแบบการตลาดและการส,งเสริมการขายสมัยใหม, ข�อจํากัดของการ
ควบคุมการโฆษณา ตลอดจนข�อจํากัดในการเข�าถึงระบบบริการสาธารณสุข  

การกํากับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ'สุขภาพ อยู,ภายใต�ของกฎหมายหลายฉบับ ได�แก, 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย' พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได�พัฒนา
และปรับปรุงกฎหมายการคุ�มครองผู�บริโภคให�ทันต,อสถานการณ' ทันต,อเหตุการณ' เพ่ือให�
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ประชาชนได�รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ'สุขภาพ ก,อให�เกิดพฤติกรรมสุขภาพ      
ท่ีเหมาะสม เพ่ือลดปFญหาการขาดโอกาสในการรักษาเช,นท่ีผ,านมา  

ส่ือโทรทัศน'ดาวเทียมปFจจุบันมีช,องโทรทัศน'ท่ีขออนุญาต ๗๓๔ ช,อง ได�รับใบอนุญาตแล�ว 
๕๐๖ ช,อง บทบาทของสมาคมโทรทัศน'ดาวเทียม คือ การจัดระเบียบโฆษณาผลิตภัณฑ'สุขภาพ 
โดยกําหนดข�อบังคับด�านจริยธรรม ให�สมาชิกดําเนินรายการโดยระมัดระวังในด�านภาษา ข�อความ 
องค'ประกอบศิลปR และมุมภาพ ไม,ให�ส่ือไปในทางลามกอนาจาร ท้ังน้ีต�องดําเนินรายการและการ
โฆษณาให�เป<นไปตามข�อกําหนดของสมาคมฯ อย,างเคร,งครัด และขอความร,วมมือจากช,องท่ีเป<น
สมาชิกของสมาคมในการงดโฆษณาแอลกอฮอล' งดโฆษณาสมุนไพร และห�ามมิให�นําสินค�าหรือ  
ส่ิงท่ีอยู,ในระหว,างการดําเนินคดีมาออกอากาศจนกว,าคดีจะถึงท่ีสุด เช,น ระงับการออกอากาศวัสดุ
โฆษณาผลิตภัณฑ'จ่ิวเจ้ิงปูTเซินเจียวหนัง นอกจากน้ีได�กําหนดเวลาในการออกอากาศรายการ       
ท่ีไม,เหมาะสมกับเยาวชน จะต�องออกอากาศหลัง ๒๔.๐๐ น. ปFญหาท่ีสมาคมพบเป<นประจํา ได�แก, 
เอกสารปลอมหรือโฆษณาไม,ตรงกับเน้ือหาท่ีได�รับอนุญาต แหล,งท่ีมาของสินค�า การแจ�ง
แหล,งกําเนิดปลอมเพ่ือให�สินค�ามีมูลค,าเพ่ิม ผลิตภัณฑ'ประกอบฉากเป<นผลิตภัณฑ'จากแหล,ง
เดียวกันท่ียังไม,ได�รับอนุญาต ท้ังน้ี กรณีท่ีสมาชิกไม,ปฏิบัติตามระเบียบ สมาคมฯ จะออกหนังสือ
ตักเตือน หากไม,ปฏิบัติตาม จะพิจารณาว,าขาดคุณสมบัติในการเป<นสมาชิกต,อไป 

การกํากับดูแลโฆษณาของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน' 
และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ (กสทช.) มีอํานาจกําหนดระยะเวลาในการโฆษณา เน้ือหาการ
โฆษณาตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน' พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และการโฆษณาท่ีไม,เป<นการเอาเปรียบผู�บริโภค ตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ. องค'กรจัดสรรคล่ืนความถี่ฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบการดําเนินการของผู�ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน' มิให�มีการดําเนินการใดๆ ท่ีจะเป<นการเอาเปรียบผู�บริโภค หากปรากฏว,ามีการใช�
เครือข,ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป<นการค�ากําไรเกินควร หรือก,อให�เกิดการเดือดร�อนรําคาญ 
ไม,ว,าวิธีการใด กสทช. มีอํานาจส่ังระงับการดําเนินการดังกล,าวได�  

   ๒.๒ การเสวนา เร่ือง เรียนรู�จัดการนํ้ามันทอดซ้าํ โดย 
ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร' รองผู�อํานวยการ 
 ศูนย'วิทยาศาสตร'การแพทย'ท่ี ๑๐ อุบลราชธานี 
นายบรรยงค' เกียรติก�องชูชัย นายกเทศมนตรี 
 สํานักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
นางรุ,งทิพย' ขํามณี ผู�จัดการแผนกปฏิบัติการบริหารพ้ืนท่ีเช,า 
 บริษัท บางกะปVพัฒนา จํากัด  
นายทวีป พลเสน ผู�อํานวยการกลุ,มไบโอดีเซล 
 สํานักพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ  
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ'พลังงาน 
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ผู�ดําเนินการเสวนาคือ นายนิรัตน' เตียสุวรรณ ผู�เช่ียวชาญด�านพัฒนาระบบการคุ�มครองผู�บริโภค 
       ผลิตภัณฑ'ด�านสาธารณสุข  
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

สรุปสาระสําคัญ ได�ดังน้ี 

จากข�อมูลสถิติบ,งช้ีว,าปFจจุบันคนไทยนิยมบริโภคอาหารท่ีปรุงด�วยการทอดมากขึ้น โดยมี
การบริโภคนํ้ามันพืชกว,า ๘๐๐,๐๐๐ ตันต,อป8 นํ้ามันท่ีใช�ในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะนํ้ามัน 
ท่ีใช�ทอดอาหารแล�วจะเกิดสารกลุ,มโพลาร' ซึ่งเป<นสารท่ีมีผลต,อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด รวมท้ังโรคความดันโลหิตสูง จึงได�มีการควบคุมคุณภาพนํ้ามันทอดซ้ําในประเทศไทย 
โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี ๒๘๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ เร่ือง กําหนดปริมาณสารโพลาร'  
ในนํ้ามันท่ีใช�ทอดหรือประกอบอาหารเพ่ือจําหน,ายให�มีปริมาณสารโพลาร'ได�ไม,เกินร�อยละ ๒๕ 
ของนํ้าหนัก ผู�ประกอบการอาหารท่ีใช�นํ้ามันทอดอาหารท่ีมีค,าปริมาณสารโพลาร'เกินมาตรฐาน    
ท่ีกําหนดและจําหน,ายแก,ผู�บริโภคถือเป<นการจําหน,ายอาหารท่ีผิดมาตรฐาน และได�กําหนด
เปTาหมายให�มีการบริหารจัดการไม,ให�นํ้ามันทอดซ้ําเส่ือมสภาพกลับสู,วงจรอาหารของคนและสัตว' 
รวมท้ังประชาชนไม,ต�องเส่ียงต,อผลเสียด�านสุขภาพ จึงได�ดําเนินการปฏิวัตินํ้ามันทอดซ้ํา สู,วาระ
แห,งชาติ โดยการขับเคล่ือนยุทธศาสตร' ท้ังด�านวิชาการ ปฏิบัติการ นโยบาย ส่ือสารสังคม และ
สนับสนุนปฏิบัติการ มีการทดลองคิดค�นหาชุดทดสอบท่ีสามารถบอกสถานะของนํ้ามันท่ีผ,าน    
การใช�ทอดอาหารมาแล�วเพ่ือบ,งช้ีความเป<นอันตราย หรือความเส่ียงในการนํานํ้ามันน้ันมาใช�ซ้ํา ซึ่ง
กรมวิทยาศาสตร'การแพทย' โดยศูนย'วิทยาศาสตร'การแพทย'ท่ี ๑๐ อุบลราชธานี เป<นหน,วยงานท่ี
ดําเนินการในเร่ืองน้ี ปFจจุบันยังคงพัฒนาอย,างต,อเน่ือง  

องค'กรปกครองส,วนท�องถิ่นเป<นผู�ท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดการนํ้ามันทอดซ้ําในชุมชนโดย
เป<นแกนหลักในพ้ืนท่ี ท่ีส,งเสริมให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องท้ังในการผลิตและการใช�นํ้ามัน สําหรับประกอบ
อาหารร,วมมือกันประกาศมาตรการและดําเนินแนวทางการจัดการอย,างครบวงจรในพ้ืนท่ี เพ่ือเป<น
หลักประกันความปลอดภัยให�แก,ผู�บริโภค นอกจากน้ีได�รณรงค'และส่ือสารความรู�ในการจัดการ
นํ้ามันทอดซ้ําแก,ผู�ประกอบการอาหารและผู�บริโภค จัดระบบบริหารจัดการนํ้ามันทอดซ้ําท่ี    
เส่ือมสภาพแล�ว การรวบรวมนํ้ามันทอดซ้ําท่ีเส่ือมสภาพไม,ให�มีการท้ิงไปโดยสูญเปล,า และส,งเสริม
การสร�างวงจรความช,วยเหลือระหว,างผู�ประกอบการ เช,น การให�องค'ความรู� การเป<นต�นแบบ การ
สนับสนุนการทํางาน เป<นต�น 

การจัดการเพ่ือบริหารตลาดให�ปลอดภัยจากนํ้ามันทอดซ้ํา เน�นการทําความเข�าใจเพ่ือให�
ผู�ประกอบการท่ีเก่ียวข�องเห็นความสําคัญในการร,วมมือดําเนินการให�ผู�บริโภคได�รับสินค�าท่ีปลอดภัย 
โดยมีการประกาศนโยบาย วิสัยทัศน' และมาตรการประกันความปลอดภัยให�แก,ผู�บริโภคไม,ให�ได�รับ
อาหารท่ีปรุงประกอบจากนํ้ามันท่ีเส่ือมสภาพรวมท้ังมีมาตรการในการปTองกันไม,ให� นํ้ามันท่ี
เส่ือมสภาพแล�วกลับเข�ามาในวงจรอาหาร โดยการสุ,มตรวจนํ้ามันทอดซ้ํา กรณีท่ีผลตรวจเกินค,า
มาตรฐาน จะทําความเข�าใจกับผู�ค�าและให�เปล่ียนนํ้ามันใหม,ทันที รวมถึงเปล่ียนแหล,งท่ีซื้อนํ้ามันมาใช� 
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และมีการตรวจซ้ํา นอกจากน้ันมีการรวบรวมนํ้ามันทอดซ้ําท่ีเส่ือมสภาพท่ีมีปริมาณมากในแต,ละวัน
เพ่ือไม,ให�นําไปท้ิงโดยสูญเปล,าและเกิดผลกระทบต,อส่ิงแวดล�อม โดยประสานหน,วยงานท่ีมีโครงการ   
รับซื้อนํ้ามันทอดซ้ํา ได�แก, บริษัท บางจากปVโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

การจัดการนํ้ามันทอดซ้ําท่ีสําคัญประการหน่ึง คือ การนํานํ้ามันทอดซ้ําท่ีเส่ือมสภาพแล�วมา
ผลิตไบโอดีเซลเป<นพลังงานทดแทน ซึ่งเป<นวิธีท่ียอมรับว,าเป<นแนวทางการแก�ปFญหานํ้ามันท่ี
เส่ือมสภาพไม,ให�กลับสู,วงจรอาหารมนุษย' อาหารสัตว' หรือทําลายส่ิงแวดล�อม โดยกระทรวง
พลังงาน ได�ให�การสนับสนุนและส,งเสริมชุมชนในการผลิตไบโอดีเซล เพ่ือเป<นพลังงานทดแทน และ
ได�จัดตั้งศูนย'บริการวิชาการฯ ๑๐ แห,งท่ัวประเทศ เพ่ือให�คําแนะนําแนวทางในผลิตไบโอดีเซล 

ส,วนที่ ๓ การประเมินผลการจัดอบรม มีผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๔๓ ราย คิดเป<นร�อยละ 
๓๓.๘๖ ประกอบด�วย 

ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรเสวนา เร่ือง โฆษณาผลิตภัณฑ'สุขภาพท่ีกล,าวอ�างเกินจริง 
๑. นายนิรัตน' เตียสุวรรณ : ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว,า ความรู�ความสามารถของวิทยากร  

ความครบถ�วนของเน้ือหาสาระท่ีนําเสนอ เอกสาร/ส่ือ/โสตทัศนวัสดุ ประกอบการ
บรรยาย และระยะเวลาท่ีใช� อยู,ในเกณฑ'ดีถึงดีมาก ร�อยละ ๙๗.๖, ๙๗.๖, ๙๒.๗ และ 
๙๐.๓ ตามลําดับ 

๒. ภก.ภาณุโชติ ทองยัง : ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว,า ความรู�ความสามารถของวิทยากร 
ความครบถ�วนของเน้ือหาสาระท่ีนําเสนอ เอกสาร/ส่ือ/โสตทัศนวัสดุ ประกอบการ
บรรยาย และระยะเวลาท่ีใช� อยู,ในเกณฑ'ดีถึงดีมาก ร�อยละ ๑๐๐, ๑๐๐, ๙๕.๑ และ 
๙๒.๗  ตามลําดับ 

๓. ดร.นิพนธ' นาคสมภพ : ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว,า ความรู�ความสามารถของวิทยากร 
ความครบถ�วนของเน้ือหาสาระท่ีนําเสนอ เอกสาร/ส่ือ/โสตทัศนวัสดุประกอบการ
บรรยาย และระยะเวลาท่ีใช�  อยู,ในเกณฑ'ดีถึงดีมาก ร�อยละ ๙๒.๗, ๙๒.๗, ๙๒.๗ และ 
๘๒.๙ ตามลําดับ 

๔. นายตรี บุญเจือ : ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว,า ความรู�ความสามารถของวิทยากร ความ
ครบถ�วนของเน้ือหาสาระท่ีนําเสนอ เอกสาร/ส่ือ/โสตทัศนวัสดุ ประกอบการบรรยาย และ
ระยะเวลาท่ีใช� อยู,ในเกณฑ'ดีถึงดีมาก ร�อยละ ๙๗.๖, ๙๕.๑, ๙๒.๗ และ ๘๗.๘ 
ตามลําดับ 

๕. ภก.วีระชัย นลวชัย : ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว,า ความรู�ความสามารถของวิทยากร 
ความครบถ�วนของเน้ือหาสาระท่ีนําเสนอ และ ระยะเวลาท่ีใช� อยู,ในเกณฑ'ดีถึงดีมาก 
ร�อยละ ๙๗.๖, ๙๒.๗ ร�อยละ ๘๕.๔ ตามลําดับ 
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ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากรเสวนา เร่ือง เรียนรู�การจัดการนํ้ามันทอดซ้ํา 
๑. ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร' : ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว,า ความรู�ความสามารถของวิทยากร  

ความครบถ�วนของเน้ือหาสาระท่ีนําเสนอ เอกสาร/โสตทัศนวัสดุ ประกอบการบรรยาย 
และระยะเวลาท่ีใช� อยู,ในเกณฑ'ดีถึงดีมาก ร�อยละ ๙๗.๔, ๙๗.๔, ๘๖.๘ และ ๘๔.๒ 
ตามลําดับ 

๒. นายบรรยงค' เกียรติก�องชูชัย : ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว,า ความรู�ความสามารถของ
วิทยากร ความครบถ�วนของเน้ือหาสาระท่ีนําเสนอ ระยะเวลาท่ีใช� และเอกสาร/
โสตทัศนวัสดุ ประกอบการบรรยาย อยู,ในเกณฑ'ดีถึงดีมาก ร�อยละ ๑๐๐, ๙๗.๔, ๘๙.๕ 
และ ๘๖.๘ ตามลําดับ  

๓. นายทวีป พลเสน : ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว,า ความรู�ความสามารถของวิทยากร   
ความครบถ�วนของเน้ือหาสาระท่ีนําเสนอ ระยะเวลาท่ีใช� และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุ 
ประกอบการบรรยาย อยู,ในเกณฑ'ดีถึงดีมาก ร�อยละ ๙๗.๔, ๙๗.๔, ๙๒.๑ และ ๘๙.๕ 
ตามลําดับ 

๔. นางรุ,งทิพย' ขํามณี : ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว,า ความรู�ความสามารถของวิทยากร  
ความครบถ�วนของเน้ือหาสาระท่ีนําเสนอ ระยะเวลาท่ีใช� และเอกสาร/โสตทัศนวัสดุ 
ประกอบการบรรยาย อยู,ในเกณฑ'ดีถึงดีมาก ร�อยละ ๙๗.๓, ๙๔.๖, ๙๑.๙ และ ๘๙.๒ 
ตามลําดับ  

๕. นายนิรัตน' เตียสุวรรณ : ผู�ตอบแบบสอบถาม เห็นว,า ความรู�ความสามารถของวิทยากร  
ความครบถ�วนของเน้ือหาสาระท่ีนําเสนอ และระยะเวลาท่ีใช� อยู,ในเกณฑ'ดีถึงดีมาก 
ร�อยละ ๙๖.๙, ๙๓.๘ และ ๘๔.๔ ตามลําดับ 

 ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นต,อการจัดอบรม 
ผู�ตอบแบบสอบถาม ร�อยละ ๙๕.๓ มีความพึงพอใจต,อการจัดอบรม โดยร�อยละ ๑๐๐  

เห็นว,า การติดต,อประสานงาน/การบริการของเจ�าหน�าท่ี สถานท่ี/บรรยากาศ ความพร�อมของ
อุปกรณ'และโสตทัศนูปกรณ' อยู,ในเกณฑ'ดีถึงดีมาก สําหรับความเห็นเก่ียวกับอาหาร/เคร่ืองดื่ม  
รูปแบบการจัดการโดยรวม ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน และประโยชน'ท่ีได�รับจาก
กิจกรรมกลุ,ม เห็นว,าอยู,ในเกณฑ'ดีถึงดีมาก ร�อยละ ๙๕.๔, ๙๕.๔, ๙๓ และ ๙๐.๗ ตามลําดับ 

ตอนที่ ๔ การร,วมงานหากมีการจัดกิจกรรมคร้ังต,อไป 
ผู�ตอบแบบสอบถาม ร�อยละ ๙๗.๗  ตัดสินใจท่ีจะร,วมงานในคร้ังต,อไป โดยให�ความเห็นว,า 

การอบรมคร้ังน้ีน,าสนใจ สามารถนําไปปฏิบัติได�จริง อย,างไรก็ตามมีเพียงร�อยละ ๒.๓ ท่ีไม,แน,ใจว,า
จะมาร,วมงานในคร้ังต,อไป โดยให�เหตุผลว,าเน่ืองจากภาระงาน  
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ตอนที่ ๕ ข�อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในการจัดกิจกรรมคร้ังต,อไป 

ประเด็นภาพรวมของการจัดอบรม 
- ควรมีการนําเสนอข�อมูลใหม, ๆ ท่ีไม,ซ้ํากับการดําเนินงานของเครือข,ายท่ีมีการดําเนินการอยู,แล�ว 
- ความเข�มข�นของเน้ือหาในบางช,วงดูจะน�อยไป ท้ังท่ีเชิญวิทยากรท่ีเป<นผู�เช่ียวชาญแต,ละสาขา 
- ควรจัดกิจกรรมอบรมอย,างต,อเน่ือง เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู� และ update ความรู�ใหม, ๆ 
- ควรมีกิจกรรมรวมกลุ,มเพ่ือพูดคุยในแต,ละเครือข,าย เช,น กลุ,มวิชาการ กลุ,มส่ือ เพ่ือสร�าง

เครือข,ายท่ีเข�มแข็งย่ิงขึ้น 
- ควรเชิญส่ือภาคประชาชนเข�าร,วมถ,ายทอดสดท่ัวประเทศ เน่ืองจากปFจจุบันได�พัฒนาการ

ถ,ายทอดสดท้ังทางเว็บไซต'-วิทยุออนไลน' และอยู,ระหว,างจัดทําทีวีชุมชน 

ประเด็นระยะเวลาการอบรม 
- ควรขยายเวลาในการอบรม เพ่ือเปVดโอกาสให�ผู�ร,วมอบรมมีส,วนร,วมในการอบรมมากขึ้น 

ประเด็นผู�เข�าร,วมอบรม 
- ควรเชิญกลุ,มเปTาหมายให�หลากหลายเพ่ิมขึ้น เช,น อสม.จังหวัดละ ๑ คน, แกนนําท่ี

ขับเคล่ือนประเด็นต,าง ๆ ท่ีเก่ียวกับสุขภาพของประชาชน เครือข,ายในท�องถิ่น และ 
ผู�อํานวยการสถานีวิทยุชุมชนในกรุงเทพฯ  

ประเด็นสถานท่ีการอบรม 
- ควรเลือกสถานท่ีจัดอบรมท่ีสะดวกในการเดินทาง  
- ควรจัดอบรมตามภูมิภาคต,าง ๆ เพราะจะเป<นการให�ความรู�กระจายลงสู,ท�องถิ่นได�ท่ัวถึง

มากขึ้น 

อ่ืนๆ 
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรสร�างเครือข,ายจากผู�เข�าร,วมอบรมโดยมีหนังสือ

แจ�งไปยังจังหวัดเพ่ือแนะนํา / ให�ข�อมูลเครือข,ายของแต,ละจังหวัด เพ่ือการขับเคล่ือนงาน 
เกิดการเช่ือมโยงเป<นเครือข,ายในพ้ืนท่ี  

- ดําเนินการประชาสัมพันธ'กิจกรรมผ,านเครือข,ายวิทยุชุมชน (สหพันธ'วิทยุชุมชน) เน่ืองจาก
ไม,มีการโฆษณาขายสินค�า และพร�อมท่ีจะประชาสัมพันธ'ข,าวสารท่ีเป<นประโยชน'เพ่ือสร�าง
ความรู�ความเข�าใจท่ีถูกต�องให�แก,ชุมชน  

- ควรมีการส,งข,าวสารให�แก,เครือข,ายอย,างสมํ่าเสมอ 
- ควรมีการเผยแพร,ประชาสัมพันธ'มากขึ้น กระจายไปยังส,วนภูมิภาค และหน,วยงานต,าง ๆ     

ในท�องถิ่น เพ่ือประชาชนในภูมิภาคจะได�มีส,วนร,วมและให�ความสําคัญ ตระหนักถึงสุขภาพ
ของตนเองและต,อยอดการใช�พลังงานทดแทน โดยการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล และนํากลับไป
ใช�ในภาคเกษตร  


